Hírlevél 3
Beszámoló a Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványának
2013. évi tevékenységéről
Tisztelt Szülők!
Az alapítvány ebben az évben is az alapító okiratban megfogalmazott célok szerint végezte
munkáját. A rászoruló tanulóink szociális támogatása, az iskolai programok és rendezvények
támogatása, a diákönkormányzat támogatása és az iskolai oktatás tárgyi technikai feltételeinek
javítása voltak azok a területek, amelyekre pénzt fordítottunk.
2013-ban a támogatóink személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásából
2 469 083 Ft
bevételünk volt. Köszönjük Önöknek ezt a nagylelkű támogatást.
Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak.
Szociális támogatások: 1.016.000 Ft
Nyelvvizsgák, egyetemi előkészítők, táborok, tankönyvek és
szakkönyvek, 12-es kiadások tábori befizetések költségeire
pályáztak a legtöbben.
A Könyves Nap, az éjszakai kosár, a számháború,
a végrevége nap kapta a legtöbb támogatást.
A gólyatábort, a téli tábort, a DÖK- tábort, a vizi tábort, a
csillagászati tábort, a színjátszótábort és a biciklis tábort
támogattuk. Ezekben a táborokban összesen 525 gyerek vett részt.
Ft
A karika túrán a várbéli múzeumokban, a vésztő-mágori
régészeti bemutatón a hortobágyi pásztormúzeumban és
a poroszlói ökocentrumban jártak a tanulóink.

Rendezvények, DÖK programok 230.116 Ft
Táborok támogatása 786.398 Ft
Kulturális programok, múzeumok 258.988

Ezen kívül az irodalmi színpadot 23.099, a nyelvi fordítóversenyt 28.560, a Faraday-day-t
17.675, a csillagászati szakkör munkáját 55.000, a tárgyi technikai fejlesztéseket 111.883, a
12-es tablópályázatot 50.000, az október 23-ai rendhagyó ünnepséget 50.000, a galaxisok
éjszakája programot 132.829, és a karika túra könyves napi győztes osztályának
jutalomkirándulását 100.000 forinttal támogattuk.
Összesen 2.860.548 forintot költöttünk.
A pályázatokon nyert 670.000 forintnak köszönhetően pozitív mérleggel zártuk az elmúlt
évet.
Tisztelt Szülők!
Kérjük, ha egyetértenek céljainkkal és tevékenységünkkel, akkor idén is a mi
alapítványunknak ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-kát. Adószámunk:

19700911 – 1 – 41
a kedvezményezett neve: Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány
Ezzel úgy tudnak segíteni a gimnáziumnak, hogy az Önöknek többletkiadást nem jelent.
Ha van lehetőségük közvetlen befizetésre is, akkor azt az alapítvány bankszámlájára történő
befizetéssel tehetik meg. Számlaszámunk:

11704007 – 20052810
Március 31-április 2. között rendezzük a Könyvesben a pályaválasztási hetet. Ezt a rendezvényt 910-11-es tanulóinknak szervezzük. Volt könyveses egyetemisták fognak előadásokat tartani arról az
egyetemről ahová most járnak, egyetemlátogatásra visszük el az érdeklődő gyerekeket és ezen belül
érdekes előadásokra lehet majd beülni. Továbbá várjuk olyan szülők jelentkezését, akik szívesen
tartanának előadást foglalkozásukról, munkahelyükről, és az oda szükséges végzettségről.
Erről a rendezvényről a honlapunkról, illetve gyermekeiken keresztül kaphatnak tájékoztatását.
Észrevételeiket, javaslataikat és esetleges jelentkezésüket a pályaválasztási hétre a
email címre várjuk.
Budapest, 2014. február 5.
Üdvözlettel:
Szepesváry László
igazgató

